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چکیده

بیــان مســئله :در میــان پادشــاهان تیمــوری ،ســلطان حســین بایقــرا (911 -873ق) یکــی
از واپســین حکمرانــان ایــن سلســله ،در طــول  38ســال حکومتــش ،بــا ایجــاد آرامــش
نســبی ســبب شــکوفایی هنــر و علــوم گردیــد و بــا حمایتهــای وزیــر فرزان ـهاش؛
امیرعلیشــیرنوایی باعــث رونــق شــاخههای مختلــف هنــری شــد .مســئله موردتوجــه در
ایــن مقالــه گرایشهــای عرفانــی بــر نگارگــری در زمــان حاکمیــت وی میباشــد.
هــدف مقالــه :هــدف از ایــن مطالعــه چگونگــی ظهــور گرایشهــای عرفانــی و شناســایی
ً
علــل تأثیرپذیــری آن در هنــر نگارگــری خصوصــا صحنههــای جلــوس شــاهانه میباشــد.
ســؤال مقالــه :در ایــن مقالــه ســعی میشــود بــه ایــن ســؤاالت پاســخ داده شــود :ارتبــاط و
نــوع نــگاه مذهبــی شــاه چــه تأثیــری از لحــاظ موضوعــی بــر نگارههــای آن عصــر گذاشــته؟
و آیــا سیاس ـتهای مذهبــی ،بــر شــمایل شــاه در صحنههــای جلــوس شــاهانه تأثیرگــذار
بــوده اســت؟
روش تحقیــق :پژوهــش حاضــر باتکیهبــر روش توصیفی-تحلیلــی بــه صــورت کیفــی و بــا
بهرهگیــری از مســتندات تاریخــی و نگارههایــی کــه در آن شــخص ســلطان حســین بایقــرا
حضــور یافتــه ،ســعی در نشــاندادن تأثیــر عرفــان اســامی بــر نگارههــای جلــوس شــاهانه
دارد.
نتیجهگیــری :ســلطان حســین بایقــرا بــه دلیــل عالقــه شــخصی و هــم بــه جهــت
سیاسـتهای دربــار ،بــه عارفــان و هنرمنــدان باالخــص نگارگــران آزادی بیشــتری بخشــید.
حضــور و نقــش عرفایــی چــون جامــی در دربــارش و تشــکیل حلقههــای فــراوان بــا حضــور
عالمــان و هنرمنــدان ســبب ایجــاد نگــرش و تمایالتــی تــازه در موضوعــات انتخابــی جهــت
مصورســازی کتــاب گردیــد .بخشــی از ایــن تحــوالت را میتــوان در شــمایل ظاهــری شــاه
چــه در پوشــش چــه در نــوع جلــوس ،مشــاهده کــرد .حضــور درویشمآبانــه ســلطان در
صحنههــای جلــوس شــاهانه از ویژگــی بــارز ایــن نگارههاســت.
واژگان کلیــدی :عرفــان اســامی ،درویــش ،صوفــی ،نگارگــری ،مکتــب هــرات ،جلــوس
شــاهانه ،ســلطان حســین بایقــرا.
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Abstract
Sultan Hussein Bāyqarā (1505-1468) was the last ruler of the Timurid dynasty. During the
reign of 38 years, with the creation of relative calm, he caused the flourishing of arts and
sciences. This was possible with the support of his wise minister, Amir Alishir Nava’ that
stimulated the various branches of art. Sultan Hussein Bāyqarā because of personal interest
as well as the policies of his court gave more freedom to mystics and artists, especially
painters. The presence of the mystics such as Jami in his court and the formation of many
circles with attending of scholars and artists created new attitudes and interest in selected
topics for illustrating the books. Part of this transformation can see in the appearance of
king in both costumes and the style of royal coronation. Dervish-like presence of sultan at
the scene of coronation is a main feature of these paintings. The present research base on a
descriptive-analytical method and with using historical documentation study the paintings
in which the person of Sultan Hussein Bāyqarā is present and try to show the influence of
Islamic mysticism on the royal coronation paintings.
The purpose of this study is to find out how mystical issues arose and to identify this effect
in the art of Persian painting, especially the scenes of royal sittin Have mystical schools
been able to influence art such aspersion painting? How did mystical themes appear in
the Persian paintings The present study, based on a descriptive-analytical method in a
qualitative manner and using historical documents and drawings in which Sultan Hussein
Bayqara is present, tries to show the effect of Islamic mysticism on the drawings of the
royal throne Earlier, in the field of the relationship between the Timurid kings and mystics
and the presence of mystical figures in the court of Sultan Hussein Bayqara, in numerous
books and articles, speeches and quotations have been included and the religious policies
and attitudes of Sultan Hussein Bayqara have been addressed. These historical documents
are summarized by Hamideh Shahidi in an article entitled; The religious policy of Sultan
Hussein Bayqara is included. Historians were also among those who rose to prominence
during the reign of Sultan Hussein Bayqara. In the books left by him, there are references
to the religious tendencies of the Shah. According to him, the ruling religion in Iran and
the Shah himself was Sunni Hanafi Islam, but the religious interactions and actions of
Sultan Hussein showed a tendency and attention to Shiism, as some consider him a Shiite.
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But the question is, what effect did the connection
and the type of religious view of the Shah have on
the themes of that era? And have religious policies
influenced the image of the king in the scenes of
royal enthronement? Sultan Hussein Bayqara gave
more freedom to mystics and artists, especially
painters, due to his personal interest and also due
to the court policies. The presence and role of
mystics such as Jami in his court and the formation
of many circles with the presence of scholars and
artists caused new attitudes and tendencies in
selected subjects to illustrate the book. Some of
these developments can be seen in the appearance
of the king, both in the cover and in the type of
sitting. The presence of the Sultan’s dervish in the
scenes of the royal sitting is a prominent feature of
these paintings
Keywords: Islamic mysticism, Dervish, Sufi,
Persian painting, school of Herat, royal coronation,
King Hussein Bāyqarā.
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مقدمه و بیان مسئله:

نگارگــری هنــری اســت کــه بســتر رشــد آن در کتابآرایــی فراهــم
آمــد .ایــن هنــر در ابتــدا بــرای مصــور نمــودن کتــب علمــی و
بهمــرور بــرای مصــور ســاختن ســایر کتــب مورداســتفاده قــرار
گرفــت .پــس از اســتیالی مغــوالن رفتهرفتــه نگارگــری بــرای
تصویرســازی کتابهــای ادبــی بــکار گرفتــه شــد .حمایــت
پادشــاهان و درباریــان از نگارگــری باعــث شــد تــا ســایق آنــان
در انتخــاب موضــوع اهمیــت پیــدا کنــد .نگارگــری بهعنــوان
درباریتریــن هنــر ،بازتابــی از وضعیــت رفاهــی ،سیاســی و
مذهبــی هــر عصــر میباشــد.
حکومــت ســلطان حســین بایقــرا توانســت بــا
برقــراری آرامشــی نســبی بــه ســبب حمایتهــای وزیــرش
امیرعلیشــیرنوایی بســتری مناســب را بــرای رشــد علــوم ،فنــون
و صنایــع مختلــف فراهــم ســازد .در زمــان ســلطنت ســلطان
حســین بایقــرا ،نگارگــران احتــرام ویــژهای یافتنــد و هــرات بــه مرکز
بــزرگ علــم و ادب و فرهنــگ و پایــگاه بالمنــازع نهضتهــای
هنــری فرهنگــی تبدیــل شــد و بهتریــن هنرمنــدان ،ســخنوران و
حتــی عارفــان در ایــن دوره بــه رشــد و تعالــی دســت یافتنــد.

پیشازایــن در زمینــه ارتبــاط پادشــاهان تیمــوری بــا
عرفــا و حضــور شــخصیتهای عرفانــی در دربــار ســلطان
حســین بایقــرا ،در کتابهــا و مقــاالت متعــدد ،ســخنان و
نقلقولهایــی درج گردیــده اســت و بــه سیاس ـتها و نگــرش
مذهبــی ســلطان حســین بایقــرا پرداختهانــد کــه بخشــی از ایــن
مســتندات تاریخــی را بــه طــور خالصــه ،حمیــده شــهیدی در
مقالــهای تحــت عنــوان؛ سیاســت مذهبــی ســلطان حســین
بایقــرا ،گنجانــده اســت .تاریخنویســان هــم از جملــه افــرادی
بودنــد کــه در زمــان ســلطان حســین بایقــرا منزلــت پیــدا کردنــد.
در کتــب بجــا مانــده از ایشــان اشــاراتی بــه گرایشهــای مذهبــی
شــاه شــده اســت .دیــن حاکــم در ایــران و شــخص شــاه بــه گفتــه
ایشــان اســام ســنی حنفــی بــوده اســت امــا تعامــات مذهبــی
و اقدامــات ســلطان حســین حاکــی از تمایــل و توجــه بــه تشــیع
داشــته ،چنــان کــه برخــی وی را شــیعه میداننــد.
پیــش از ورود بــه ایــن مبحــث بایــد توجــه داشــت کــه
عرفــان اســامی بــه لفــظ صوفــی و تصــوف اختصاصیافتــه
اســت بــدان معنــا کــه عرفــان اســامی را تصــوف و شــخص
عــارف را صوفــی مینامنــد .ار ِائــه تعریفــی واضــح و مبرهــن در
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بــاب تصــوف بــه دلیــل تغییــر و تحــوالت آن در ادوار مختلــف
امــری دشــوار اســت و تعاریــف متعــددی از واژه تصــوف موجــود
اســت از جملــه آنهــا تعریــف (معــروف کرخــی ۲۰۱ ،ه.ق) اســت
کــه میگویــد« :تصــوف ،گرفتــن و یافتــن حقایــق هســتی و
دل بریــدن از دنیــای مــردم اســت» .تصــوف یــا عرفــان در نــزد
مســلمانان در واقــع ترکیبــی از فلســفه و مذهــب میباشــد کــه
بهزعــم پیروانــش راه وصــول حــق منحصــر بــدان اســت و متکــی
بــه ســیر تفکــر و مشــاهداتی اســت کــه موجــب وجــد میشــود
و در نهایــت بــه نحــو اســرار آمیــزی انســان را بــه خــدا متصــل
میکنــد (فروزانفــر.)73 :1361 ،
ســه دیــدگاه در مــورد ریشــه لغــوی صوفــی وجــود دارد از
جملــه اینکــه صوفــی ریشــه کلمــه ســوف یــا ســوفیا بــه معنــی
دوســتدار دانــش و حکمــت اســت .برخــی نیــز ایــن عبــارت را بــه
قــوم بنــی صوفیــه قبیلـهای از عــرب نســبت دادهانــد .افــراد ایــن
قبیلــه در زمــان جاهلیــت خــادم خانــه خــدا بــوده و بــه عبــادت
و ریاضــت شــهرت داشــتند .نظــر ســوم کــه از دیــدگاه برخــی
محققــان محتملتــر بــه نظــر میرســد ایــن اســت کــه؛ لفــظ
صوفــی برگرفتــه از «صــوف» بــه معنــی پشــم میباشــد .چــون
اغلــب صوفیــان لباســی از پشــم بــه تــن میکردنــد بــه صوفــی بــه
معنــی پشــمینهپوش شــهرت یافتنــد.
تعریــف «عــارف» بــه طــور طبیعــی تعریــف عرفــان نیــز خواهــد
بــود و ایــن واژه همچــون تصــوف تعاریــف بســیار دارد از جملــه
تعریفــی از مــا عبدالــرزاق کاشــانی اســت« :عــارف کســی اســت
کــه خداونــد ،ذات ،صفــت ،اســما و افعــال خــود را بــه وی نشــان
داده اســت بنابرایــن معرفــت (و عرفــان) حالــی اســت کــه از پــی
شــهود برمیآیــد» .واژه عرفــان در برخــی اطالقــات خــود بــه هــر
دو جنبــه عملــی و معرفتــی اشــاره دارد .بــر خــاف واژه تصــوف
کــه هرچنــد در ابتــدا بــه معنــای مطلــق میــراث عرفانــی کاربــرد
داشــته امــا کمکــم بــا غلبــه جنبــه عملــی بهکاررفتــه اســت و
در همیــن راســتا بهتدریــج در عرفــان عملــی در سلســلهها
و فرقههــا ظهــور یافــت (امینینــژاد .)32-22 :1394 ،امــا
بهطورکلــی از میــان معــارف اســامی آن معرفتــی کــه بــه طــور
خــاص بــه موضــوع سیروســلوک روحانــی انســان و مبــارزه بــا
هــوای نفســانی و وصــول وی بــه مقــام فنــاء فــی اهّلل و بقــاء
بــاهّلل میپــردازد ،عرفــان اســت کــه خــود بــه دو بخــش تقســیم
میشــود ،عرفــان نظــری کــه اســاس آن اعتقــاد و امــکان ادراک
حقیقــت از طریــق علــم حضــوری و اتحــاد عاقــل و معقــول اســت
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و عرفــان عملــی؛ تــرک رســوم و آداب ظاهــری و تمســک بــه زهــد
و ریاضــت و گرایــش بــه عالــم درون میباشــد (صفــوی:1371 ،
.)28-27
نگارههــای جلــوس شــاهانه هــم در واقــع آن دســته از
نگارههــا را در بــر میگیــرد کــه در آن صحن ـهای رســمی از شــاه
یــا شــاهزاده در میــان درباریــان در فضــای داخلــی یــا خارجــی از
کاخ ،درحالیکــه بــر کرســی خالفــت جلــوس کــرده اســت ،بــه
ً
تصویــر درآیــد .در اینگونــه آثــار عمومــا شــاه در حــال تاجگــذاری
یــا رســیدگی بــه امــور مملکتــی ،دادرســی و قضــاوت یــا در حــال
دیــدار از یــک شــخصیت خــاص ،یــا غیــره اســت.

سلطان حسین بایقرا و عرفان

ســلطان حســین بایقــرا آخریــن پادشــاه دورة تیموریــان از ســال
911- ۸۷۳ق1506- 1469/.م .نزدیــک بــه  38ســال فرمانروایــی
کــرد .قلمــرو حکومتــی تیموریــان ،در عهــد وی ب ــه آخ ــرین ح ــد
خـــود رس ــید و محــدودة خراســان بــزرگ را در برمیگرفــت .حیطــة
حکومتــی او از شــرق بــه بلــخ ،از غــرب بــه بســطام و دامغــان ،از
شــمال بــه خــوارزم و از جنــوب بــه قندهــار و سیســتان محــدود
میشــد .بیش ــتر مورخـــان و تذکرهنویســان از ســلطان حســین
بهعنــوان پادشــاهی علــم دوســت یــاد کردهانــد .علــت
مقبولیــت ایــن ســلطان ،رونــق فرهنگــی اســت کــه در عصــر
او ایجــاد شــد .هــرات پایتخــت حکومتــی ســلطان حســین در
زمـــان او بــه مرکــز درخشــان علــم و ادب و هنــر تبدیــل شــد
( .)Brend,2006 :45حکومــت تیموریــان بــرای حفــظ خــود
نیــاز بــه مشـــروعیت داشـــت کـــه از طـــرق مختلــف در تأمیــن آن
تــاش میکــرد .یکــی از ایــن راههــا تمســک بــه عنصــر م ــذهب
بـــود .آنـــان بـــرای مشــروعیت دادن بــه حکومــت ،خــود را حامــی
شــریعت معرفــی میکردنــد و ســلطان حســین ب ــایقرا نی ــز از ای ــن
امــر مســتثنی نبــود .او هــم «بســاط شــریعت پــروری مبســوط
گردانی ــد» و همگـــان را بـــه رعایـــت احکـــام اســامی ملــزم میکــرد
و حتــی دســتوری صــادر کــرد کــه طبــق آن ،اعضــای خان ــدان
ســـلطنتی نیـــز از ایــن امــر ،بــدون هیــچ مالحظ ـهای بــر ایشــان
حــد شــرعی مقــرر شــود .ســلطان ،هفتــهای دو بــار علمــای
مذهبــی را بــه دربــار دعــوت میکــرد و آنــان طبــق قوانیــن اســام،
گاهــی شـــب تـــا صبــح دربــارة امــور مهــم شــرعی و فقهــی بحــث
میکردنــد تــا بــه نتیجــهای برســند .ســلطان حســین احتــرام
ویــژهای بــرای صوفیــان قائــل بــود و حتــی بــا اخــاص و روی

نیــاز ،بــه زی ــارت مـــزار عارفـــانی چــون خواجــه عبــداهلل انصــاری در
«گازرگاه» میرفــت .خواندمیــر از بنــای چندیــن خانقـــاه در زمـــان
ســلطان حســین در هــرات خبــر داده اســت؛ از جملــه خانقـــاه
س ــلطانی ،خانقـــاه ســـرپل انجیـــل ،خانقـــاه در کنــار بیشــتر ایــن
خانقاههــا مدارســی نیــز بنــا میشــد؛ ایـــن نکتـــه نشـــان میدهــد
کــه خانقاههــا و مــدارس از کانونهــای عمــده تعلیموتربیــت
بودنــد .در میــان صوفیــان و عرفــای ایــن دوران ،اختــاف
عقیــده زی ــادی مشـــاهده میشــود .مهمتریــن و بانفوذتریــن
فرقــه صوفیانــه در والیــات خراســان و ماوراءالنهــر ،طریقــت
نقشــبندیه اســت کــه بـــه تســـنن منســوب بودنــد .در میــان
طریقتهــای صوفــی وابســته بــه شــیعه کــه در ایــن زمـــان در
خراس ــان فعالیـــت داشــتند ،میتــوان از «نوربخشــیه» نــام بــرد.
قرایــن تاریخــی نشــان میدهــد کــه مشــایخ خان ــدان نوربخش ــیه
مــورد تکریــم ســلطان حســین قــرار میگرفتنــد .همــان گونــه کــه
ذکــر شــد ،مذهــب رســمی دوره تیموریــان ،مذهــب حنفــی بــود.
بااینحــال ،دوســتی و ارادت بــه اهلبیــت در میــان آنهــا رواج
داشــت؛ ایــن امــر بهویــژه در دورة ســلطان حس ــین بـــایقرا نمـــود
بیشــتری داشــت .بنــا بــر نوشــتة خوافــی ،وی ســادات ســبزوار
را کــه در تشــیع اثنیعشــری شـــهره بودن ــد ،مــورد تکریــم خــاص
خــود قــرار م ـیداد .وجــه ســلطان بــه مشــایخ مســالک شــیعی
و ســادات شــیعة اثنیعشــری باعــث شــده بــود کــه برخـــی از
محققــان ،قاطعانــه ســلطان حســین بایقــرا را پیــرو مذهــب
تشــیع بداننــد ).(Ibid, 85

تأثیر تفکرات عرفانی در زندگی هنرمندان دوره
تیموری

در کتــب تاریخــی دوران تیمــوری و صفــوی ،مورخــان زیــادی
بــه ایــن نکتــه اشــاره کردهانــد کــه همــواره ارتبــاط نزدیکــی
میــان عرفــا و متصوفــه و حلقههــای آن هــا بــا هنرمنــدان ،اعــم
از شــاعر ،نویســنده ،نگارگــر و مذهــب بــوده اســت و بدیــن
ترتیــب بســیاری از ایــن هنرمنــدان در زندگــی ،شــیوه درویشــی
را برگزیدهانــد .از آن جملــه اســکندر بیــک ترکمــان ،تاریخنویــس
مطــرح ،در جایجــای تاریــخ عالــمآرای عباســی ،زمانــی کــه از
علمــا و فضــا و حکیمــان صحبــت بــه میــان آورده ،واژه موالنــا،
حضــرت و میــر را از بــرای تکریــم آن هــا ،مشــایخ و ســادات بــه
کار بــرده اســت .در آن دوره بــر ایــن بــاور بودنــد کــه انتســاب
بــه خانــواده ســادات امــری مهــم اســت و آن هــم بهواســطه

اتصــال صاحبمقــام بــا انبیــاء و اولیــا اســت (اســکندر بیــک
ترکمــان (١٢٩: ١٣٦٤ ،و از همــه مهمتــر فضایــی اســت کــه ایــن
هنرمنــدان در آن مشــغول بــه کار بودنــد .دربــار پادشــاهان
تیمــوری جایــگاه خوبــی بــرای عرفــا و هنرمنــدان بــود( ،بــه دلیــل
دادوســتد فکــری ایــن افــراد بــا یکدیگــر ،گاه بــه وســاطت وزرا و
امــرا و گاه بــدون وســاطت) بهاینترتیــب اندیشــهها بــدون
دشــواری بــا یکدیگــر در تبــادل بــود و کششــی خــاص در مجامــع
آن هــا نســبت بــه معرفــت ایجــاد میکــرد .از مهمتریــن ایــن
ارتباطهــا کــه روی یکــی از مشــهورترین وزرا دوره تیمــوری تأثیــر
گذاشــته اســت ،ارتبــاط امیرعلیشــیرنوایی و جامــی عــارف
مطــرح دوره تیمــوری اســت .خواندمیــر در حبیبالســیر روی
ایــن ارتبــاط تأکیــد میکنــد و مینویســد :میــان جنــاب مولــوی
و امیــر نظامالدیــن علیشــیر قاعــده مــودت و ارادت وجــود
داشــت الجــرم در اکثــر تصانیــف منظــوم و منصــور خویــش
مــدح و ثنــای آن امیــر نیکــو کیــش را بــر لــوح بیــان نگاشــت .از
طرفــی امیرعلیشــیر خــود حامــی بــزرگ آثــار هنــری بــود و کارگاه
بزرگــی بــه راه انداختــه و هنرمنــدان بســیاری در آن جــا مشــغول
بــه کار بودنــد کــه بســیاری را خــود وی بــه منصــب هنــری رســانده
بــود بــه همیــن دلیــل ارتبــاط میــان او و جامــی ،ســبب نفــوذ
اندیشــههای عارفانــه وی در تفکــرات علیشــیر شــد چنــان
کــه در ایــن نقلقــول نیــز آمــده ،ایــن اندیش ـهها در نوشــتن او
تأثیــر داشــته اســت و در حقیقــت بــر روی هنرمندانــی کــه زیــر
نظــر وی و بــا حمایــت او کار میکردنــد تأثیــر مســتقیم گذاشــته
اســت .بهــزاد کــه بــه حمایــت امیــر علیشــیر بــه مقــام واالی
هنــری دســتیافته بــود از ایــن تفکــرات و ارتباطــات عرفانــی
تأثیــر گرفتــه اســت ،زیــرا زمانــی کــه خواندمیــر از اعتقــادات
بهــزاد ســخن میگویــد لفــظ صافیاعتقــاد را بــه کار بــرده کــه
ایــن درواقــع اشــاره بــه همــان صوفیمشــربی وی دارد :اســتاد
کمالالدیــن بهــزاد مظهــر بدایــع صــور اســت و مظهــر نــوادر
هنــر قلــم مانــی رقمــش ناســخ آثــار مصــوران عالــم  ...و جنــاب
اســتادی بــه یمــن تربیــت و حســن رعایــت امیــر نظامالدیــن
علیشــیر بــه ایــن مرتبــه ترقــی نمــود و حضــرت خاقــان منصــور
را نیــز آن جنــاب التفــات و عنایــت بســیار بــود و حــاال نیــز آن
نادرالعصــر صافیاعتقــاد منظورنظــر مرحمــت ســاطین اســت
).(Golombek , Subtelny,1992: 71
درعینحــال ایــن مــورخ از هنرمنــدان صوفــی مشــرب دیگــر
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تکثــر در وحــدت اســت ،هنــر را بــه وجــود م ـیآورد (داداشــی،
نســبت هنــر و مابعدالطبیعــه.)١١٦ :

تأثیر گرایشهای عرفانی دربار سلطان حسین
بایقرا و بازنمود آن در نگارگری

شماره چهارم
بـــهـــــــــــــــار 1400

تصویر شماره « :1سماع درویشان» ،منسوب به بهزاد (کنبی)178 :1377 ،
Picture No. 1: “Sama_e Daravish” attributed to Behzad (Canby,
)2005: 178

نیــز نــام میبــرد .قاضــی احمــد نیــز در گلســتان هنــر ،وصــف حــال
تعــدادی از هنرمنــدان درویــش مســلک را بیــان کــرده اســت:
موالنــا عبــداهلل شــیرازی در تذهیــب و ترکیــب ســرلوحها و
شمسـهها یــد بیضــا داشــت ...وی مــدت بیســت ســال تمــام در
کتابخانــه شــاهزاده بهــرام مقــام ســلطان ابراهیــم میــرزا خدمــت
نمــوده  ...بعــد از ارتحــال آن حضــرت تــرک مالزمــت کــرده بــه
مشــهد مقــدس رفتــه ســاکن گردیــد و آخــر فــراش حــرم محتــرم
آن امــام عالــم کــه فــارغ از ویژگیهــای زمــان ،مــکان و فضــای
طبیعــت بــوده ،گردیــد.
تفکــر غالــب در آن زمــان کوششــی بــرای تجســم پرســپکتیو
نگــرش انســانی نیســت .تکــرار مضامیــن و صورتهــا تصویــری
بــرای وصــول بــه مبــدأ ذات اســت و هنرمنــد در ایــن مضامیــن
از الگــوی ازلــی بهــره گرفتــه ،بهنحویکــه هنــر در دســت یــک
هنرمنــد عــارف ،نوعــی عبــادت اســت؛ لــذا بــا دریافــت اینکــه
خداونــد در تجلیــات بــی حــد خویــش مســتور بــوده و بــا ارائــه
هماهنگــی و تــوازن موجــود در طبیعــت کــه نشــئتگرفته از
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ً
در نگارگــری عمومــا ســیمای ســلطان و شــیوههای ترســیم آن،
ً
بــه طــور قابلمالحظـهای تغییرناپذیــر و دائمــی مانــده و معمــوال
از چارچــوب و معیــار متــداول فراتــر نرفتــه اســت (رحیمــووا
و پولیاکــووا .)156 :1381،نگارههــای جلــوس شــاهانه ،بــا
تصویــری کــه از شــاه ارائــه میکــرد ،بهنوعــی تبلیغــی بــرای قــدرت
و دیانــت وی در دربــار محســوب میشــد و بهعنــوان یــک
ســند بــرای آینــدگان بهجــای میمانــد ،در واقــع نــگارهای اســت
ً
از آنچــه کــه یــک پادشــاه بایــد باشــد نــه ضرورتــا آنچــه هســت.
نحــوه جلــوس پادشــاه بهویــژه در صحنههــای رســمی و دربــاری،
ً
طبیعتــا در راســتای تأثیرگــذاری بیشــتر بــر حضــار و باعظمــت
نشــاندادن وی ،بــا حساســیت طراحــی شــده اســت.
در بررســی نگارههــای جلــوس شــاهانه عصــر ســلطان
حســین بایقــرا بــا دو دســته کلــی مواجــه هســتیم .اول نگار ههــای
کــه در آن پادشــاه یــک شــخصیت ادبــی و تاریخــی اســت و دوم
نگارههایــی کــه شــاه بــه تصویــر کشــیده شــده شــخص ســلطان
حســین بایقــرا اســت .ابتــدا بهاختصــار بــه نگار ههــای دســته
اول خواهیــم پرداخــت .نــگاره کفــن پوشــیدن خســرو یکــی از
نگارههــای کتــاب نظامــی میباشــد کــه در ایــن عصــر جهــت
مصورســازی بــا اقبــال زیــادی مواجــه شــد .داســتان اینگونــه
آغــاز میگــردد کــه خســرو بهمنظــور شــکار بیــرون م ـیرود و
شــب ،هنــگام بازگشــت بــه خانــه زارعــی وارد م یشــود و بــه امــوال
او صدمــه میزنــد و موجــب آزار و اذیــت مــردم م یشــود ،خبــر
چینــان خبــر ایــن حادثــه را بــه هرمــز پــدر خســرو میدهنــد کــه
پســرش شــب گذشــته بــی رســمی نمــوده ،در نتیجــه هرمــز بــرای
تنبیــه او اســب و چنگنــواز و تخــت و غالمــش را بــه صاحبخانــه
میبخشــد .خســرو کــه بهاشــتباه خــود پــی بــرده اســت بــرای
پوزشخواهــی بــه همــراه جمعــی از بــزرگان و پیــران بــه حضــور
پادشــاه میآیــد؛ درحالیکــه مــوی تراشــیده و کفــن پوشــیده و
شمشــیر برداشــته اســت ((.13 :1984,M.E.subtelny
چنــان کــه مشــاهده میگــردد؛ نــوع جلــوس هرمــز شــاه بــه
شــیوه آثــار عصــر شــاهرخ و بــه تقلیــد از شــخصیت تیمــور اســت.
ً
در ایــن نگارههــا عمومــا شــاه یــک پــای خــود را جمــع کــرده
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تصویر شماره « :2نگاره کفن پوشیدن خسرو» ،منسوب به بهزاد (کنبی)178 :1377 ،
)Picture No. 2: “Khosrow wearing a shroud” attributed to Behzad (Canby 2005: 178

تصویر « :3دو کشتیگیر» ،گلستان سعدی ،هرات  ۸۹۱ه.ق( ،سودآور )104 :1380
)Picture 3: “Two wrestlers”, Golestan Saadi, Herat 891 AH (Soodavar 2001: 104

اســت ،گفتــه میشــود کــه تیمــور بــه دلیــل نقصــی کــه در پــای
خــود داشــت هنــگام نشســتن پــای خــود را جمــع کــرده تــا ایــن
جراحــت نهــان بمانــد .هرمــز جام ـهای بلنــد و آســتینکوتاه بــه

رنــگ ســبز و کمربنــدی بــه رنــگ مشــکی بــه تــن دارد کــه لبــاس
زیریــن را نــه بــه طــور کامــل امــا پوشــانده و بر جلــوه لبــاس افزوده
ً
اســت و تاجــی بــه ســر دارد شــبیه آنچــه عمومــا در نگار ههــا بــر
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ســر تیمــور یــا شــاهان نگارههــای عصــر شــاهرخ متــداول بــوده
ً
اســت و احتمــاال مشــابه تــاج تیمــور بــوده اســت .میتــوان
اذعــان نمــود کــه در نگارههــای دوره تیمــوری شــخصیت یــک
پادشــاه آرمانــی از لحــاظ بصــری وامگرفتــه از شــمایل ظاهــر
مؤســس ایــن سلســله یعنــی تیمــور بــوده اســت.
درخــت پــر شــکوفهای کــه در بــاالی تصویــر بــزرگان و پیــران
وســاطت کننــده نقــش شــده نشــاندهنده مقــام ایــن افــراد
اســت .درختچــه یــا بوت ـهای کــه در بــاالی تصویــر خســرو وجــود
دارد بازگوکننــده آغــاز کار و ورود او بــه جرگــه صوفیــان ونیــز
جوانــی اوســت .درخــت ســرو نمــاد جاودانگــی و حیــات پــس از
مــرگ اســت و از نظــر جامــی بــه معنــای انســان کامــل کــه همــان
حضــرت محمــد (ص) میباشــد .عبــارت یــا مفتحاالبــواب کــه در
کتیبــه ورودی بنــا نقــش شــده نشــاندهنده ورود ایــن جــوان
بــه جرگــه صوفیــان میباشــد .رنــگ ســفید کفــن خســرو ،رنــگ
پاکــی و خلــوص و رنــگ روح بیآالیــش و آمــاده صعــود و فــراز

خانقاههــا و معابــد بــا تزکیــه نفــس خــود را بــرای مقابلــه بــا نفــس
آمــاده میکردنــد و پهلوانــان نیــز در زورخانههــا بــا تقویــت قــوای
جســمانی آمــاده مبــارزه بــا دشــمن بیرونــی و درونــی میشــدند
) .(Arthur.E.1944: 56در بعضــی از تصاویــر جلــوس شــاهانه،
شــاهی بــدون مشــخص بــودن هویــت آن ،بــه تصویــر درآمــده تــا
حکایــت یــا داســتانی بــه کمــک او در نــگاره نقــل گــردد .بــه طــور
مثــال در نــگاره "دو کشــتیگیر" پادشــاهی کــه بــر تخــت نشســته
مشــخص نمیباشــد .در ایــن نــگاره پادشــاه زیــر ســایبانی
جلــوس کــرده و شــخصی کــه در ســمت راســت و نزدیــک وی
ً
ایســتاده احتمــاال وزیــر وی میباشــد کــه دســتار بــر ســر دارد.
در میــان درباریــان شــخصی بــا تــاج و لباســی بــا آســتینهای
بلنــد ،همچــون لبــاس صوفیــان ،دیــده میشــود کــه بهاحتمــال
زیــاد شــاهزاده (نایبالســلطنه) باشــد .شــاه تــاج بــر ســر
گــذارده ،یکپایــش را جمــع کــرده و لباســی کــه آســتینهای
آن بــه رنــگ ســبز میباشــد ،پوشــیده اســت .احتمــال دارد

تصویر « :4تولد یک شاهزاده» ،هرات  ۸۸۴ه.ق ،منسوب به بهزاد( ،سودآور.)99 :1380،
)Picture 4:” The Birth of a Prince “, Herat 884 AH, attributed to Behzad, (Soodavar 2001: 99

آمــدن بــر زنــدان تــن خاکــی اســت.
کشــتیگرفتن یکــی از جلوههــای فتــوت و نمــاد مبــارزه بیــن
صفــات حمیــده و اخــاق ذمیمــه بــوده اســت .عرفــان و تصــوف
پــس از ظهــور اســام بــر جریانهــای فکــری زورخانههــا و آییــن
پهلوانــی تأثیــر بســیار گذاشــت .در حقیقــت صوفیــان در
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رنــگ لبــاس رو نیــز بهمــرور تیــره شــده باشــد بــه همیــن دلیــل
تشــخیص دقیــق آن امکانپذیــر نیســت .وجــود صحنههــای
کشــتیگرفتن در نگارههــا یکــی از دالیــل رواج آیینهــای
صوفیــان میــان مــردم میباشــد .ایــن ورزش چنــان میــان مــردم
رواج پیــدا کــرده کــه بــه نگارههــا نیــز راهیافتــه اســت .دلیــل نیمــه

برهنــه بــودن کشــتیگیران عــاوه بــر شــباهت بــا آییــن مهــر
متأثــر از عیــاران و عالقــه شــدید آنهــا بــه حضــرت سیدالشــهدا
بــوده کــه در جنگهــا لبــاس نمیپوشــیدند .زنــان و کــودکان
در آییــن و مناســک مربــوط بــه زورخانــه حضــور نداشــتند و تنهــا
مــردان بــه بلــوغ رســیده میتوانســتند در ایــن مناســک حضــور
یابنــد (حیــدری ،دولتشــاه )63،کــه در ایــن نــگاره هــم میتــوان
مشــاهده نمــود کــه از حضــور زنــان و پســران نابالــغ خبــری
نیســت .حضــور شــخص شــاه در کنــار افــرادی ســالخورده،
(شــخص نزدیــک بــه شــاه کــه لبــاس ســبز تیــره بــه تــن دارد و
تداعیکننــده شــخصیت امیرعلیشــیرنوایی اســت) بهعنــوان
ناظــر در کنــار شــاهزادگان و درباریــان نشــان از حمایــت و تأییــد
ایــن آیینهــا از جانــب دربــار اســت .صحنههــای جلــوس
شــاهانهای کــه زیــر نظــر دربــار ســلطان حســین بایقــرا خلــق
شــدهاند ،گاه متعلــق بــه یــک شــخصیت تاریخــی ماننــد تیمــور
یــا ســایر پادشــاهان اعصــار گذشــته اســت کــه در اینگونــه
آثــار ،نگارگــر ســنتهای متــداول گذشــته را ادامــه داده و
ســعی نمــوده جــال و شــکوه ســلطنت یــک ســلطان آرمانــی را
بــه نمایــش بگــذارد و گاه پادشــاه یــک شــخصیت اســطورهای
اســت کــه در اینگونــه نگارههــا هنرمنــد در پــارهای اوقــات
بــه ســنتها پایبنــد بــوده و گاهــی همچــون نــگاره «تولــد یــک
شــاهزاده» تحتتأثیــر شــرایط و نگــرش غالــب بــوده اســت.
شــاید اگــر بــه نــام نــگاره اشــارهای نشــود مخاطــب گمــان میبــرد
کــه چنــد عــارف گــرد پیــر طریقتــی نشســتهاند.
شــخصیتی کــه در مرکــز تصویــر نشســته یزدگــرد
پادشــاه ساســانی اســت کــه فرزنــدش بهــرام را بــه نعمــان
پادشــاه عربســتان میســپارد .در ایــن نــگاره از تاجوتخــت
خبــری نیســت .یزدگــرد لباســی ســبزرنگ (رنــگ ســادات) بــا
آســتینهای بلنــد برتــن دارد .هماننــد لباسهایــی کــه در
صحنــه «ســماع درویشــان» بــر تــن برخــی صوفیــان اســت.
در برخــی نگارههــا نیــز ماننــد نــگاره «پذیرایــی انوشــیروان
از شــاهی کــه دوســت داشــت درویــش شــود» مطابــق نــام
اثــر ،پادشــاه بایــد انوشــیروان باشــد امــا طبــق کتیب ـهای کــه بــر
بــاالی بنــا دیــده میشــود در آن بــرای دوام حکومــت ســلطان
بدیعالزمــان دعــا شــده اســت .کتــاب خطــی امیرعلیشــیرنوایی
بــه دســتور بدیعالزمــان فرزنــد ســلطان حســین بایقــرا
ً
مصــور شــده اســت .بــه همیــن دلیــل احتمــاال نگارگــر چهــره
بدیعالزمــان را کــه حامــی مالــی اثــر بــوده اســت را بهجــای

انوشــیروان بــه تصویــر کشــیده اســت.
شــاه در ایــوان بنایــی چــون مســجد نشســته و طبــق
حکایــت بــا پادشــاهی دیگــر گــرم گفتگــو اســت پادشــاهی بــا
ظاهــری نامتعــارف کــه نیمــه برهنــه و بــا تواضــع و خضــوع زانــو
زده اســت و میخواهــد بــه حلقــه درویشــان درآیــد .چنیــن
عناویــن و مضامینــی نشــان از تحــول در شــمایل ظاهــری شــاه
و موضوعــات آثــار نگارگــری در ایــن عصــر دارد .بهیکبــاره
شــخصیت آرمانــی و غیرقابلدســترس پادشــاهان ،در
نگارههــا رنــگ و بــوی دیانــت و خشــوع میگیــرد و ســلطان،
بزرگــی خویــش را وامــدار پیــروی از آییــن مذهبــی و ســر تعظیــم
فــرود آوردن در مقابــل مقدســات میدانــد.
در نــگاره «اســکندر و معتکــف» نیــز بــا آنکــه نــام پادشــاهی
کــه بــه تصویــر آمــده اســکندر میباشــد امــا شــباهت فراوانــی
بــه ســیمای ســلطان حســین بایقــرا (در نگارههایــی کــه از او
بهجایمانــده) دارد .در ایــن نــگاره شــاه شــبانگاه در کوهســتان
ظاهــر شــده تــا درویشــی را مالقــات نمایــد .او روبــه روی درویــش
نیمــه برهنــه ،دوزانــو در مقابــل غــار حضــور یافتــه درحالیکــه
جمعــی از درباریــان وی را همراهــی کردهانــد .در ایــن اثــر شــاه
لباســی ســبزرنگ پوشــیده و دســتار بــر ســر دارد و بــدون حتــی
یــک زیرانــداز بــا تواضــع روی زمیــن نشســته اســت و بــا پیــر درون
غــار بــه صحبــت مشــغول اســت.
برخــی از تصاویــر جلــوس شــاهانه نیــز بــه ثبــت رویدادهایــی
از زندگــی ســلطان حســین بایقــرا پرداختــه اســت .یکــی از
صحنههــای نــادر جلــوس شــاهانه ،مراســم تاجگــذاری ســلطان
حســین بایقــرا ،بــا توصیــف بصــری جزئیــات آن اســت کــه
توســط میرخوانــد نیــز وصــف گردیــده و تــا حــد زیــادی نــگاره و
گــزارش میرخوانــد در کلیــات بــه هــم نزدیکانــد .در ایــن نــگاره
کــه «تاجگــذاری ســلطان حســین بایقــرا» نــام دارد .در مرکــز
تصویــر ،تختــی زریــن قــرار گرفتــه اســت و روی آن متکایــی قــرار
دارد کــه بــر آن عبــارت «ال الــه اهلل» زردوزی شــده اســت .بــرای
رســاندن مفهــوم «ظــل اهلل» یــا ســایه خــدا بــر زمیــن (در دوره
تیمــوری ،شــاهان خــود را محــق ایــن عنــوان میدانســتهاند)
شــاه پاییــن عبــارت «ال الــه اهلل» روی زمیــن نشســته درحالیکــه
لباســی ســبزرنگ پوشــیده و دســتار بــر ســر گــذارده اســت و
قــرآن در دســت دارد و شــخصی روبــه رویــش نشســته کــه بــه
ً
گفتــه ابوالعــای ســودآور ،احتمــاال قاضــی قطبالدیــن احمــد
باشــد کــه در حــال خوانــدن شــرح قوانیــن شــریعت در بــاب
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تصویر « :5پذیرایی از شاهی که دوست داشت درویش شود» ،کتاب خطی امیرعلیشیرنوایی ،هرات  ۸۹۰ه.ق ،اثر قاسم بن علی (سودآور)176 :1380،
Picture 5: “Reception of the king who wanted to be a dervish”, Amir Alishirnavaee’s manuscript, Herat 890 AH, by Qasem son of Ali (Soodavar,
)2001: 176

تصویر « :6اسکندر و معتکف» ،خمسه نظامی ،هرات (آژند)1387:406 ،
)Picture 6: “Alexander and Motakaf”, Khamseh Nezami, Herat (Azhand, 2008: 406

ســلطنت اســت .فرزنــد ســلطان حســین بایقــرا نیــز بــا تــاج و
لباســی روشــن در کنــار وی نشســته اســت .بــا آنکــه ایــن نــگاره،
توصیــف مجلــس تاجگــذاری اســت و بــا آنکــه تاجوتخــت نیــز
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در نــگاره موجــود اســت (تــاج پادشــاه در ســمت راســت نــگاره
در دســت صاحبمنصبــی اســت) گویــی نگارگــر قصــد داشــته
بیمیلــی شــاه را بــه زرقوبــرق ســلطنت بیــان نمایــد.
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تصویر « :7تاجگذاری سلطان حسین بایقرا» ،هرات  ۸۷۳ه.ق ،منسوب به منصور (سودآور )87 :1380
)Picture 7: “Coronation of Sultan Hussein Bayqara”, Herat 873 AH, attributed to Mansour (Soodavar 2001: 87

در نــگاره «جشــنی در دربــار ســلطان حســین میــرزا» ســلطان
حســین بــا لباســی ســبز و دســتار (هماننــد نگارههــای پیشــین)
در مجلــس اجــرای موســیقی بــه تصویــر درآمــده اســت .بــا
حرکتــی هوشــمندانه توســط نگارگــر ،بــا یــک قالیچــه میــان
مجلــس موســیقی ،محــل پذیرایــی بــا شــراب و ســلطان حســین

فاصلــه ایجــاد نمــوده اســت.
برخــی از شــنوندگان در ایــن نــگاره ،از آوای موســیقی والــه
و شــیدا شــدهاند ،یکــی از هوشرفتــه و دیگــری جامــه چــاک
میدهــد کــه بــه مجلــس ســماع درویشــان اشــاره دارد ،یکــی از
ً
آیینهایــی صوفیــان کــه شــاه شــخصا در آن حضــور پیــدا کــرده

تصویر « :8جشن دربار سلطان حسین بهزاد» ،سرلوحه کتاب بوستان ،هرات  ۸۹۳ه.ق (کنبی)176 :1377 ،
)Picture 8: “Celebration of the court of Sultan Hossein Behzad”, the title of the book Bustan, Herat 893 AH (Canby, 2005: 176
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چگونگی تأثیر گرایشهای عرفانی در نگارههای
تیموری:

شــاید بــرای تشــریح تمامــی راههــای تأثیرگــذار بــر روی ورود
عرفــان و چگونگــی تأثیــر آن بــر روی دربــار و هنرمنــدان ،نیــاز
بــه پژوهشــی گســترده و مجــزا باشــد امــا در ایــن بخــش ســعی
میگــردد عوامــل مهــم بهاختصــار بیــان شــود.
 .1ادبیات
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تصویر « :9سلطان حسین بایقرا» ،رقعهنگاری ،اثر بهزاد (کنبی)190 :1377 ،
Picture 9: “Sultan Hossein Bayqara”, Raqqa painting, by Behzad
)(Canby 2005: 190

اســت و ناظــر مراســم میباشــد تــا تأییــدی باشــد از جانــب دربــار
و شــاه بــر اینگونــه مراســمها.
حتــی در رقعــه بهجایمانــده از پرتــره ســلطان حســین
بایقــرا کــه بهــزاد آن را کشــیده اســت بازهــم میبینیــم کــه وی
از گذاشــتن تــاج یــا نشســتن بــر روی تخــت حــذر کــرده اســت.
بهــزاد یکــی از نگارگــران واقعگــرای نقاشــی ایــران بهحســاب
میآیــد کــه اولینبــار موضوعــات جدیــدی را بــه نگارگــری وارد
کــرد از جملــه زندگــی روزمــره مــردم .وی بــه جزئیــات لبــاس
شــاه پرداختــه اســت و بــا آنکــه نقــاش رنگــی بــکار نبــرده اســت
احتمــال میدهیــم لبــاس رویــی شــاه ســبزرنگ و عمامــهاش
ســفید باشــد .اشــاره بــه جزئیــات بیشــمار ایــن نگارههــا در ایــن
مجــال نمیگنجــد و ســعی بــر آن بــوده تــا از لحــاظ موضوعــی و
دگرگونــی صحنههــای جلــوس باالخــص شــخص شــاه در ایــن
تصاویــر بهاختصــار صحبــت شــود.
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ازآنجاکــه نگارگــری در کنــار ادبیــات بــه بلــوغ رســیده اســت
نمیتــوان نقــش ادبیــات را در رشــد و تعالــی آن نادیــده گرفــت.
بــا ظهــور شــاعران بزرگــی همچــون ســعدی ،حافــظ و موالنــا
در قرنهــای  ۷و  ۸هجــری قمــری تحولــی شــگرف در عرصــه
ادبیــات روی داد و بهیکبــاره معنــا و فــن ادبــی همزمــان
تعالــی گرفــت و ایــن بســتر ،بســیاری از هنردوســتان را بــه ذوق
آورده و بــه ســمت شــعر و شــاعری ســوق داده بــود.
بــه دلیــل عالقهمنــدی فرمانروایــان تیمــوری ،مطالعــات
و مباحــث دینــی در ایــن دوره رواج بســیار یافــت و مســاجد و
مــدارس و مکاتــب و خانقاههــای بســیاری در سراســر کشــور
ســاخته شــد کــه توســط علمــای دینــی اداره میشــد .همیــن
امــر باعــث رونــق مباحــث و علــوم دینــی گردیــد .خالصــه آنکــه
علــم مســتقل از مذهــب وجــود نداشــت (میرجعفــری،
 .)166 :1385بدیهــی اســت کــه در چنیــن شــرایطی ّ
کمیــت آثــار
و متــون دینــی افزایــش مییابــد و تأثیــر خــود را بــر روی ســایر
جریانهــای فکــری و هنــری خواهــد گــذارد .شــاید بهجرئــت
بتــوان ادعــا کــرد در کمتــر دورهای ایــن تعــداد از شــاعران
و گوینــدگان فارســیزبان میزیســتهاند .در ایــن زمــان
ســرودن شــعر فقــط بــه شــاعران نامــی محــدود نمیشــد ،بلکــه
گروههــای مختلفــی اعــم از شــاهان و شــاهزادگان و وزیــران و
هنرمنــدان دســتی در شــعر داشــتند .برخــی از هنرمنــدان چنــد
هنــری بودنــد و بــه نحــوی بــا ادب پارســی ســروکار داشــتند.
اصطالحــات عرفانــی بهشــدت در اشــعار و آثــار صاحبــان ذوق
و ادب ایــن دوره وارد شــد .در قــرن نهــم و دهــم هجــری کمتــر
شــاعر و یــا هنرمنــدی را میبینیــم کــه از ذوق عرفانــی بیبهــره
مانــده باشــد و جلوههایــی از آن در آثــارش دیــده نشــود.
جامــی باتوجهبــه ارتبــاط صمیمانــهای کــه بهعنــوان نماینــده
فرقــه نقشــبندیه بــا دربــار هــرات بهویــژه امیرعلیشــیرنوایی
داشــت ،همچنیــن بنــا بــه مقــام علمــی و ادبــی خــود ،تأثیــر
فراوانــی بــر طــرز تفکــر درباریــان و هنرمندانــی کــه بــه آنــان

خدمــت میکردنــد گذاشــت (دلر یــش و شــاطری:1393 ،
 .)71جلوگیــری از افراطگریهــای رایــج در ادوار گذشــته ،ترویــج
آزادگــی و فکــر ،نشــر اســام در زمانــی کــه فتوحــات مســلمانان
توفیقــی نداشــت؛ مثــل فرقــه نقشــبندیه در ترویــج اســام در
هنــد و مالــزی ،ترویــج روح بــرادری و برابــری در میــان مســلمانان
از جملــه خدمــات تصــوف بــه جامعــه اســامی بــوده اســت
(زرینکــوب .)162 :1377 ،از فرقههــای صوفیــه کــه ارتبــاط بــا
حــکام را جایــز میدانســتند ،فرقــه نقشــبندیه اســت کــه ایــن
کار را بــه صــاح رعیــت و پادشــاه میدانســتند .نفــوذ صوفیــه را
در زندگــی روزانــه از خانــه تــا بــازار میتــوان در شــیوع اســتفاده از
تســبیح ،ورزشهــای باســتانی و زورخانههــا و آداب لوطیگــری
بهوضــوح مشــاهده کــرد.
بدیهــی اســت کــه اکثــر آثــار ادبــی ایــن دوره یــا بــه مســائل
عرفانــی پرداختــه یــا از اصطالحــات عرفانــی رایــج اســتفاده
نمــوده اســت .در واقــع رواج و کاربــرد اصطالحــات عرفانــی در
ایــن دوره حتــی اگــر در معنــای حقیقــی بــکار نرفتــه باشــد تأثیــر
ّ
مصــور نمــوده
خــود را بــر روی نگارههایــی کــه ایــن اشــعار را
گــذارده اســت و بــر زبــان تصویــری نگارههــا الفــاظ جدیــدی
افــزوده اســت .از طرفــی دیـنداری ظاهــری پادشــاهان تیمــوری
و حمایــت آنــان از عالمــان دیــن و فقهــا ،بــر تألیــف و تدویــن
آثــار مذهبــی تأثیرگــذار بــود .زیــرا نویســندگان را بــه خلــق آثــار
اینچنینــی تشــویق مینمــود (بارتولــد.)72 :1336 ،
در ســطوح مختلــف نگارگــری ایــن دوره میتــوان درج ـهای
از تأثیــر تصــوف را مشــاهده نمــود .بیــش از هــر چیــز در ایــن
دوره متــون صوفیانــه کتابآرایــی گردیــد .نگارههایــی کــه در
آن شــخصیت عارفــان و صوفیــان بــه تصویــر کشــیده شــده
ماننــد« ،خواجــه عبــداهلل انصــاری و چهــار مریــد او»« ،شــیخ
عراقــی» نشــاندهنده ارزش و اعتبــار صوفیــان و عارفــان در
دربــار ســلطان حســین بایقــرا و بازتــاب عالقــه وی بــه عارفــان
و ســالکان طریقــت صوفیانــه اســت .در ایــن دوره مفاهیمــی
چــون عشــق الهوتــی و فنــا در راه خــدا از مفاهیــم مهــم عارفانــه
بــود کــه جــای موضوعــات حماســی شــاهنامه را گرفــت و
شــاهنامه دیگــر موضــوع اصلــی نقاشــی نبــود بلکــه خمســه
نظامــی ،شــعر تعلیمــی و اخالقــی ســعدی و نوایــی و تمثیــات
عرفانــی عطــار و جامــی کتابــت و نگارگــری میشــد .ایــن نــوع
ادبیــات ماهیــت مــرگ ،فــرق بیــن شــاه و گــدا را از بیــن میبــرد.
ازای ـنرو در نقاشــی بــرای نخســتینبار درویــش بــا شــاه برابــر

نشســت (آژنــد.)225-232 :1387 ،
 .2دربار هنردوست سلطان حسین بایقرا

پیــش از بــه ســلطنت رســیدن ســلطان حســین بایقــرا و
در آشــفتگیهای سیاســی آن زمــان ،برخــی از گروههــای
مذهبــی از جملــه طریقتهــای صوفیگــری قــدرت سیاســی
قابلمالحظــهای بــه دســت آوردنــد .در نیمــه دوم ســده نهــم
هجــری بهنوعــی تشــیع و تصــوف در هــم آمیخــت و تمایــز
میــان برخــی از مذاهــب ســنی و تشــیع تــا حــدود زیــادی از میــان
برخاســت (همــان .)219 ،پایــگاه مردمــی ایــن طریقتهــا
باعــث گردیــد تــا تیموریــان بــرای کســب قــدرت بیشــتر ،از آنهــا
پشــتیبانی کــرده و زمینــه فعالیــت و ســلطه سیاســی آنهــا
را فراهــم آوردنــد .اینکــه در برخــی از نگارههــای ایــن دوره بــه
اهمیــت عابــدان و صوفیــان تاکیــد میشــود و حاکمــان در دل
غارهــا و کوههــا بــه دیــدار آنهــا میرونــد نشــانگر قــدرت سیاســی
ایــن افــراد اســت .در زمــان حکومــت ســلطان حســین بایقــرا
هنرمنــدان از آزادی فکــری زیــادی بهــره میبردنــد و بــه فرقههــای
تصــوف میپیوســتند و بســیار اتفــاق میافتــد کــه هنــر خــود
را در خدمــت عقایــد صوفیانــه بــکار میگرفتنــد (Subtelny,
).Maria,2007:21
در دوره تیمــوری مذهــب رســمی حکومــت ،تســنن
حنفــی بــود؛ امــا بــا وجــود اعتقــاد رســمی بــه مذهــب تســنن،
گاه بــا تشــیع و نماینــدگان آن همراهــی میکردنــد .در زمــان
ســلطان حســین بایقــرا بــر خــاف عصــر خالفــت تیمــور کــه بــر
طریقتهــا نفــوذ و ســلطه داشــت ،متکــی بــر حمایــت شــیوخ و
طریقتهــای آنهــا بــود .تشــیع یکــی از عوامــل مهــم اعتراضــات
اجتماعــی و سیاســی بــود ،بــه همیــن دلیــل از زمــان شــاهرخ بــه
بعــد همــواره آنــان را پــاس میداشــتند و بــه نهادهــای مذهبــی
مرتبــط بــه آن رســیدگی میکردنــد .ســلطان حســین بایقــرا
بــه دیــنداری تظاهــر میکــرد و بــرای جلــب حمایــت علمــای
مذهبــی ،دســتوراتی چــون منــع ریشتراشــی و شــرابخواری
صــادر میکــرد درحالیکــه خــود شــراب مینوشــید (شــهیدی،
.)68 -65 :1395
ورود جزئیــات زندگــی روزمــره در نگارههــای ایــن دوره باعــث
گردیــد تــا رویکــرد و گرایشهــای سیاســی و زندگــی مذهبــی
مــردم نیــز کــه پیــش از آن وجــود نداشــت در آثــار مشــاهده
شــود .تاروپــود مذهــب بهخصــوص تشــیع و تصــوف بــا ایجــاد
نوعــی افکارعمومــی مذهبــی ،دربــار را بــا جامعــه پیونــد داده بــود.
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ازای ـنرو هنرمنــدان مضامیــن روزمــره را از دیــدگاه عارفانــه و بــا
چشــم هنرمندانــه مینگریســت و مفاهیــم و معانــی مطلــوب
خــود را در ترکیببندیهــا و نشــانهها و نمادهــای آن جــای
میدادنــد (آژنــد.)224 :1387،
ً
ســلطان حســین بایقــرا شــخصا از حامیــان هنــر و ادب
بــود .هــرات در روزگار او یکــی از کانونهــای تجمــع هنرمنــدان،
ادبیــان ،مشــاهیر ،عرفــا و شــعرا گردیــد .بــه تعبیــر دولتشــاه
ســمرقندی «ایــن خســرو نامــدار همــواره بــر اعتــای اعــام دیــن
و رواج شــریعت متیــن مایــل اوســت و کار علمــا[ی] اســام بــه
دور دولــت او بــه رونــق و مهــذب و معــاش غربــا و فقــرا مرتــب»
(ســمرقندی .)402 :1338 ،همچنیــن خواندمیــر مینویســد:
«پوشــیده نمانــد کــه در زمــان خاقــان منصــور از طبقــه فضــا و
اهــل هنــر و طایفــه شــعرا و مــردم دانشــور در دارالســلطنه هــرات
و ســایر والیــات جمــع کثیــر متوطــن بودنــد و در ســایه تربیــت و
رعایــت آن حضــرت بــه فراغــت میغنودند» (خواندمیــر:1353 ،
 .)363-4بــا ایــن حمایتهــا بــود کــه شــکوفایی کمنظیــری
در قلمــرو هنــر و ادب بــه ثمــر نشســت .در ایــن دوره برگــزاری
مجالــس هنــری در خانههــای اعیــان و اشــراف دربــار ســلطان
حســین بایقــرا و میرعلیشــیرنوایی بــود .ایــن مجالــس بیشــتر
حــول محــور هنــر و ادب میچرخیــد و در آنهــا آثــار هنرمنــدان و
شــاعران مــورد نقــد قــرار میگرفــت .این مجالــس گاه غیررســمی
و در منــزل و دربــار برگــزار میشــد و گاهــی بــه صــورت رســمی و بــا
عنــوان "مجلــس عالــی" تشــکیل میگردیــد (آژنــد.)184 :1387 ،
آنچــه در طــرز نگــرش هنرهــای تصویــری بیتأثیــر نبــوده،
همگامــی تشــیع و تصــوف اســت .تشــیع در دوره تیموریــان
از فرصتهایــی کــه در جامعــه دوره مغولــی بــه دســت آورد
بهخوبــی بهــره گرفــت .حتــی برخــی اقدامــات شــیعه پســند
از طــرف ســاطین تیمــوری زمینــه را بــرای ترویــج تشــیع ایجــاد
مینمــود .بــه طــور مثــال ســلطان حســین بایقــرا کــه در شــعر
حســینی تخلــص میکــرد ،بــرای مدتــی از مذهــب ســنت و
جماعــت دســت کشــید و بــر منبرهــا نــام دوازده امــام خوانــد
(همــان .)185 :در ایــن دوره بــازار طریقتهــای صوفیانــه
گــرم بــود عرفــان وحــدت وجــودی ابــن عربــی در بیــن شــماری
از اندیشــمندان صوفــی مســلک نفــوذ کــرده بــود .حروفیــه،
بکتاشــیه ،نعمتاللهیــه ،نوربخشــیه و باالتــر از همــه
نقشــبندیه هرکــدام هــواداران خــاص خــود را داشــتند و اعتقــاد
شــدید ســاطین و شــاهزادگان تیمــوری بــه مشــایخ صوفیــه،
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فضــا را بــرای رواج تصــوف مســاعد میکــرد .همــکاری شــریعت
و طریقــت موجــب شــد تــا شــماری از مشــایخ متصوفــه در شــمار
متصدیــان امــور شــرعی درآینــد.
 .3حامیان هنر

حمایــت شــخصیتهای برجســته تیمــوری از فعالیتهــای
هنــری و فرهنگــی رابطــهای مســتقیم بــا اهــداف سیاســی
حکومــت داشــت .هــر حاکمــی افــرادی را بــرای حمایــت از امــور
هنــری و ادبــی میگماشــت ،آنــان نیــز هزینههــای ســنگینی را
در ایــن راه خــرج میکردنــد و ایــن کار نمــادی از قــدرت ،اقتــدار
و مشــروعیت آنــان نــزد رقبــا و رعایــا محســوب میشــد .دربــار
ســلطان حســین بایقــرا بــه ســبب اعتبــار اقتصــادی توانســت
بــه اعتبــار فرهنگــی دســت یابــد .در دربــار وی صدهــا فرهیختــه
گردآمــده بودنــد و بــه قــول دولتشــاه ســمرقندی «هــر جــا گــوش
کنــی زمزمــه شاعریســت و هــر جــا نظــر کنــی لطیفــی و ظریفــی و
ناظریســت» (ســمرقندی.)9 :1338 ،
بــا آنکــه ســلطان حســین بایقــرا بــه هنــر و ادب ارج مینهــاد
و هــرات را بــه کانــون فکــری و فرهنگــی تبدیــل ســاخته بــود امــا
بــی شــک اگــر جاذبــة شــخصیتی و تالشهــای امیرعلیشــیر
نبــود او هرگــز موفــق بــه ایــن کار بــا ابعــاد خارقالعــاده
نمیشــد .امیرعلیشــیرنوایی ( 906-884ه.ق ،هــرات) یکــی
از برجســتهترین حامیــان هنــر در زمــان ســلطنت ســلطان
حســین بایقــرا محســوب میشــود .وی ایــام زندگــی خــود را بــه
تجــرد زیســت و از پذیرفتــن مقــام و منصــب پرهیــز کــرد و بیشــتر
عمــر را بــا اهــل فضــل و دانــش و هنــر گذرانــد .نوایــی از جملــه
کســانی بــود کــه از ابتــدای حکومــت ســلطان حســین بایقــرا تــا
هنــگام مــرگ بــا احتــرام در کنــار وی بــود .امیرعلیشــیرنوایی
در کــرم و احســان و هنرپــروری شــهره بــود و بیشــتر عوایــد
امــاک خــود را در راه خیــرات و تشــویق اربــاب هنــر و ایجــاد آثــار
عامالمنفعــه صــرف میکــرد .او در شــعر فارســی و ترکــی آثــار
متعــددی دارد .او را بنیانگــذار واقعــی ادبیــات ترکــی جغتایــی
دانســتهاند.
امیــر شــیخ احمــد ســهیلی معــروف بــه شــیخ ســهیلی
از امیــران و شــاعران دوره ســلطان حســین بایقــرا و پــس
از علیشــیرنوایی دومیــن چهــره برجســته دربــار بــه شــمار
میرفــت کــه بــه حمایــت از هنرمنــدان میپرداخــت .وی در
مجالــس هنــری ایــن دوره بارهــا مشــارکت داشــت و خــود نیــز
از برگزارکننــدگان اینگونــه مجالــس بــود.

از دیگــر حامیــان هنــری میتــوان بــه خواجــه قوامالدیــن
نظامالملــک وزیــر هنرپــرور و ادبدوســت ســلطان
حســین بایقــرا ،خواجــه مجدالدیــن محمــد خوافــی ،خواجــه
شــهابالدین عبــداهلل مرواریــد ،امیرشــجاعالدین برنــدق و
عبدالرحمــن جامــی اشــاره نمــود .جامــی بیشــتر در عالــم شــعر
و شــاعری شــهرت داشــت و متعلــق بــه خانــوادهای ثروتمنــد
بــود و رهبــری طریقــت نقشــبندیه را در هــرات بــه عهــده داشــت.
طبیعــی اســت کــه برگــزاری مجالــس هنــری بــا حضــور چنیــن
شــخصیتهایی ،بــر روی آثــار هنــری بیتأثیــر نبــوده اســت.
اکثــر ایــن شــخصیتها دســتی در شــعر داشــته یــا پیــرو یکــی
از شــاخههای تصــوف بودهانــد و عقیــده و نظــر آنــان نــزد
هنرمنــدان ارج نهــاده میشــد و سالیقشــان در آثــار لحــاظ
میگرد یــد.

نتیجهگیری

رشــد و افــول نگارگــری در ادوار مختلــف بــه میــزان بســیار
زیــادی وابســته بــه شــرایط دربــار و حامیــان ایــن هنــر بــوده
اســت و بســتر فرهنگــی ،سیاســی و اقتصــادی جامعــه نقــش
بــه ســزایی در آثــار خلــق شــده بــر جــای گذاشــته اســت .بــه طــور
خالصــه جهانبینــی هــر اثــر بازتابــی از تفکــرات غالــب مذهبــی
و فرهنگــی بــر دربــار و حامیــان هنــر بــوده اســت کــه البتــه
بهواســطه آنکــه نگارگــری تــا قرنهــا در خدمــت کتابآرایــی
بــوده ،نقــش ادبیــات را در ایــن مهــم نمیتــوان نادیــده گرفــت.
حتــی ایــن اختــاف را میتــوان در مکتبــی واحــد چــون هــرات
و در زمامداریهــای افــراد مختلــف نیــز مشــاهده نمــود .در
نگارههــای پیــش از حکومــت حســین بایقــرا ،تجمــل ،شــکوه،
زرقوبــرق نمــادی از یــک قــدرت برتــر و دارای صالحیــت بــود .امــا
ایــن معیارهــا در عصــر ســلطان حســین بایقــرا جــای خــود را بــا
تواضــع و درویشمســلکی عــوض نمــود .ایــن معیارهــا دوامــی
نداشــته و در مکتــب تبریــز صفــوی مجــدد بــه همــان شــیوه
پیــش ،حتــی مجللتــر تغییــر نمــود.
در زمــان حاکمیــت ســلطان حســین بایقــرا عوامــل
متعــددی باعــث گردیــد تــا برخــی موضوعــات و مضامیــن
عرفانــی بــرای اولینبــار یــا پررنگتــر از گذشــته در نگارگــری
ظاهــر گردنــد .از علــل تأثیــر عرفــان بــر نگارههــای ایــن دوره
میتــوان بــه مــوارد متعــددی از جملــه ادبیــات اشــاره نمــود.
تحولــی کــه در معنــا و فــن ادبــی در قرنهــای  ۷و  ۸هجــری رخ

داد باعــث گردیــد تــا برخــی دیدگاههــا ،مضامیــن و اصطالحــات
عرفانــی ،از طریــق مصــور نمــودن ایــن آثــار ،بــه نگارگــری راه یابــد.
بــه دلیــل حمایــت اشــخاص ادیــب و عــارف مســلک از هنرهایی
همچــون کتابآرایــی ،زمینــه ایــن تأثیرگــذاری بیشــتر گردیــد.
اغتشاشــات داخلــی و یــا نگرانــی از بــروز رخدادهــای
اینچنینــی ،باعــث گردیــد ســلطان حســین بایقــرا برخــی از
گروههــای مذهبــی از جملــه تصــوف را ارجوقــرب دهــد و آنهــا
صاحــب قــدرت سیاســی قابلمالحظـهای گردیدنــد .ایــن توجــه
ُ
و احتــرام گاه چنــان بــود کــه ایــن شــبه را بــه وجــود مـیآورد که وی
بــه مذهــب تشــیع گرایــش دارد یــا تغییــر مذهــب داده اســت.
ایــن نــوع نــگاه ســبب نگرشــی جدیــد شــد و سیاس ـتهای
دربــاری را در زمــان وی تغییــر داد .ســلطان حســین بــه دیـنداری
تظاهــر کــرده و جهــت جلــب نظــر علمــای مذهبــی دســتوراتی
مطابــق میــل ایشــان صــادر میکــرد .ایــن رویکــرد جدیــد بــر
روی هنرمنــدان دربــار وی و نــوع موضعگیریشــان تأثیــر گــذارد
و ســبب بهرهبــردن از موضوعــات جدیــد در نگارگــری؛ مثــل
زندگــی روزمــره مــردم و اشــاره بــه گرایشهــای مذهبــی آنــان
و برخــی مضامیــن جدیــد دینــی گردیــد .برگــزاری حلقههــای
متعــدد ادبــی در دربــار و یــا خانــه اشــرافزادگان و حامیــان هنــر،
بــا حضــور علمــا ،ســخنوران ،درباریــان و هنرمنــدان نیــز باعــث
ورود برخــی اصطالحــات جدیــد عرفانــی در حــوزه نگارگــری
شــد .در ایــن جلســات کــه گاه بــه نقــد آثــار هنرمنــدان نیــز
میپرداختنــد نــوع نــگاه و عقایــد علمــا میتوانســت بــه طــور
مســتقیم بــر هنرمنــد تأثیرگــذار باشــد و در خلــق یــک اثــر هنــری
و یــا انتخــاب موضوعــی خــاص جهــت مصورســازی دخیــل
گــردد.
عــاوه بــر ورود موضوعــات جدیــد بــه نگارههــا ،اینگونــه
گرایشهــای در دربــار ،بــر روی شــیوه پوشــش و جلــوس شــاه
نیــز تأثیرگــذار بــود .نگارههــای جلــوس شــاهانه کــه زیــر نظــر دربــار
شــاه ســلطان حســین مصــور میشــد را میتــوان بــه دو دســته
کلــی تقســیم کــرد؛ نگارههایــی کــه در آن شــاه یــک شــخصیت
ادبی-تاریخــی اســت و بیشــتر بــرای بــه تصویــر کشــیدنش
از ســنتهای پیشــین نگارگــری و الگوبــرداری از شــخصیت
آرمانــی تیمــور در نگارههــا پیــروی کــرده اســت .بدیــن ترتیــب
ً
کــه وی عمومــا لباســی دوتکــه بــه تــن درد دارد کــه رنــگ یکــی از
آنهــا ســبز اســت و تــاج بــر ســر گــذارده ،بــر تخــت جلــوس کــرده
درحالیکــه کــه یکــی از پاهایــش را جمــع کــرده اســت .دســته
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دوم نگارههایــی اســت کــه شــاه ،شــخص ســلطان حســین
بایقــرا اســت .در ایــن تصاویــر شــاه لبــاس روی ـیاش ســبزرنگ
میباشــد و عمامهبهســر گذاشــته و بــر زمیــن جلــوس کــرده
اســت ایــن نــوع شــمایل و پوشــش بــا رقعــه بهجامانــده از وی
کــه بهــزاد کشــیده اســت نیــز همخوانــی دارد.
خالصــه آنکــه از تأثیــرات عرفــان بــر صحنههــای جلــوس
شــاهانه در دوره دوم شــکوفایی نگارگــری در عصــر تیمــوری؛
یعنــی در زمــان حاکمیــت ســلطان حســین بایقــرا میتــوان بــه
مــوارد ذیــل اشــاره نمــود:
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 باالرفتن کمیت آثار نگارگری با موضوعات مربوط به عرفان عدم استفاده از تاج ،تخت و عناصر تجمل حضور درویشان و موضوعات مربوط به آنان در نگارهها نشستن شاه و گدا روبهروی هم رفتــن شــاه بــرای دیــدار از درویشــان بهعنــوان یکــی از امــورشــاهانه
 استفاده از بناها یا معماری مذهبی بهجای کاخ در نگارهها -پوشیدن لباس سبز توسط شاه و غیره.
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